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Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 09:00 torsdagen den 03 december 2020 eller 

distans via Teams.  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare 
 

 

2.  Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från säkerhetschef, ordningsvakternas befogenheter i 

centrum 

 

Björn Segelod 

09:15-09:45 

4.  Information från socialtjänsten 
 

Roger Granat 

10:15-10:45 

5.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 
Dnr KS 2020/00077  

 

6.  Nämndernas representant informerar 
 

 

7.  Övrigt 
Utbildning för kommunala rådet via Teams  

Stefan Skoglund 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta. Vänligen meddela om 

ni deltar på plats eller på distans via Teams.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 

Sammanfattning 

1. Skrivelsen från pensionärsföreningarna angående ett ökat stöd till 

pensionärsföreningarna. Hur har den behandlats? (Skrivelsen har skickats till 

ordförande i kultur och fritidsnämnden)  

2. Information om tandvårdsintyg. (Förslag: bjuda in personal från 

biståndsavdelningen, presidiet planerar)  

3. Aktivitetscentrum Skogslyckan, tidplan? 

4. Vad händer med ”ordningsvakterna befogenheter” i centrum? (Förslag bjuda in 

Björn Segelod) 

5. Vad händer med medborgartjänsten? (Förslag: bjuda in personal från 

kontaktcenter) 

6. Heltidsresan, vad händer?  

7. Har Uddevalla kommun haft problem med ”larmen” som brukarna använder i 

hemtjänsten?  

8. Hur ofta kontrolleras att funktionen i larmen fungerar? Anser kommunen att 

intervallet är tillräckligt?  

9. Vad kom fram under Uddevalla kommuns möte med Coop i november angående 

fakturor mm?  

10. Äldreomsorgslyftet, på vilket sätt avser kommunen att använda dessa pengar?  

11. På vilket sätt får kommunala rådet för äldre vara delaktig i planeringen av hur 

satsningarna kommer äldre till del?  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-14 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan för äldre till handlingarna.  
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Ärendebeskrivning 

Avslutade ärenden 

Information om badhuset 

svar 2020-02-06: Kommundirektören Peter Larsson informerar. Nyligen tog 

kommunfullmäktige beslut om nytt inriktningsbeslut om att simhall ska placeras på 

Rimnersområdet. Viljan är att simhallen ska vara klar 2024. Projektledare är Torgny 

Hübert på samhällsbyggnadsförvaltningen. Förfrågningsunderlag har gått ut för anbud 

och tidsplanen är att tilldelningsbeslut ska ske senast maj 2020 men förhoppningsvis 

redan innan påsk. Man har tagit hjälp av konsulter för att få ett bra underlag. Planerna 

på temporärt badhus är borttagna, nuvarande badhus kommer användas under tiden 

det nya byggs. 

Med hänsyn till riktlinjer for kommunala rådet för äldre, antagna av 

kommunfullmäktige 2015-03-11, att gälla från 2015-04-15, vill vi att presidiemötena 

ska återupptas. 

svar 2020-02-06: Presidiemöten är inlagt på måndagar till och med 2020-12-31. 

Har Coop börjat fakturera med månadsfakturor?  

svar: det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura betalas via 

leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många inom e-

handelsbranschen. 

Kan man betala med autogiro till COOP?   

svar 2020-10-08: det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura 

betalas via leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många inom e-

handelsbranschen. 

När och var kommer den planerade äldremässan att äga rum i höst?  

svar2020-10-08: äger inte rum på grund av covid-19. 

Dag för utbildning för representanterna i kommunala råden.  

svar 2020-10-08: presidiet återkommer i frågan.  

Finns det beslut om ”Hemmafixarna”? (Info på möte 2019-10-10) 

svar 2020-10-08: ambitionen är att de ska fortsätta och det kan finnas möjlighet att få 

hjälp av dem med exempelvis julpynt eller säkerhets rond i hemmet. Otago 

balansträning ingår i samma projekt som hemmafixarna. För mer info se information 

socialtjänsten § 14. 

Finns det beslut om ”Otago balansträning”? (Info på möte 2019-10-10) 

svar 2020-10-08: Ambitionen är att de ska fortsätta och det kan finnas möjlighet att få 

hjälp av dem med exempelvis julpynt eller säkerhets rond i hemmet. Otago 

balansträning ingår i samma projekt som hemmafixarna. För mer info se information 

socialtjänsten § 14.  

Samlingsfakturor från Coop?  

svar 2020-10-08: det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura 

betalas via leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många inom e-

handelsbranschen. 

Medicinroboten, bra-dåligt?  

svar 2020-10-08: medicingivaren hjälper till att påminna om att ta medicin samt låser 
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in medicinen om den inte tas för att förhindra överdosering. Den sköts av 

undersköterskor samt sjuksköterskor. 

Övervakning via kamera på natten, bra-dåligt?  

svar 2020-10-08: placeras i hemmet för att undvika eller minska på uttryckningar av 

nattpatrullen. Nattpatrullen kan fortfarande uttrycka om det önskas eftersom 

nattkameran är frivillig. 

Äldremässan 2021?  

svar 2020-10-08: den genomförs förhoppningsvis då årets är inställd på grund av 

covid-19. 

Äldrevården inom Uddevalla kommun under Covid-19, vad har varit bra-dåligt?  

svar 2020-10-08: Uddevalla kommun har en annan beredskap än tidigare. 

Smittspridningen i exempelvis Stockholm och Skåne har ökat i jämförelse mot 

Uddevalla. Besöksförbudet släpptes på kommunens äldreboenden den 1 oktober och det 

finns bra rutiner med bland annat visir och spritning för anhöriga, boende samt 

personal. Lagret för skyddsutrustningen är bra även om det finns viss oro för 

materialtillgången för tillverkning av gummihandskar. 

Planer för förebyggande åtgärder mot smitta inom äldrevården?  

svar 2020-10-08: Uddevalla kommun har en annan beredskap än tidigare. 

Besöksförbudet släpptes på kommunens äldreboenden den 1 oktober och det finns bra 

rutiner med bland annat visir och spritning för anhöriga, boende samt personal. Lagret 

för skyddsutrustningen är bra. 

Kriterier för behandling av äldre Covid-19 sjuka inom Uddevalla kommun?  

svar 2020-10-08: läkare avgör vilken vård som sätts in och de agerar efter 

Folkhälsomyndigheten, etiska rådet och arbetsgivare. 

Vad har hänt med motionerna ”bilda kooperativ hyresgästförening” och ”arbetssätt om 

enkelt avhjälpta hinder?  

svar 2020-10-08: på grund av covid-19 har råden inte sammanträtt vilket gjort att de 

inte godkänt organisationernas eller föreningarnas skrivelser som skickats in. 

 

 

 

 

 

 

 
 


